(80) Kerst 2020 in Coronatijd.
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer naar Spanje. De discussies op sociale
media en demonstraties over wel of niet geen zwarte piet kunnen weer
voor een jaar in de kast. Dat is maar goed ook, want de volgende is alweer
in volle hevigheid los gebarsten. Hoe brengen we de Kerstdagen door in
deze tijd van Corona. Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie
van het kabinet. Door het gedrag van de burgers van dit land lopen de besmettingen weer behoorlijk op. Het aantal besmettingen was op die dag:
6187, Het aantal Coronapatiënten in het ziekenhuis was: 1700 en het
aantal Coronapatiënten op de intensive care was 464. Er zijn inmiddels
9841 sterfgevallen aan Corona toegeschreven. De stijging van het aantal
coronagevallen komt waarschijnlijk door het shopgedrag voor sinterklaas.
Veel mensen deden inkopen voor de feestdagen of werden gelokt door de
scherpe “Black Friday” aanbiedingen. Het gevolg overbevolking van kopers en kijkers in de binnensteden en winkelstraten in de afgelopen weken. De boodschap van het kabinet was dus niet vrolijk. Geen versoepeling van de gedeeltelijke “lockdown”. De in november afgekondigde maatregelen blijven dan ook van kracht. Daarbij kwam de waarschuwing, dat
als de cijfers stijgen er strengere maatregelen komen. De discussie gaat
nu vooral om het aantal gasten tijdens de feestdagen. Huishoudens mogen maximaal drie gasten van 13 jaar en ouder per dag ontvangen. Houdt
men zich aan deze regels of lapt men ze aan de laars. Gezien de reacties
op de sociale media zullen er veel mensen zijn, die dit aan hun laars lappen. Het is toch altijd zo gezellig tijdens de kerstdagen. Dit is in tegenspraak met de opmerkingen, die ik andere jaren hoor of lees, zoals: “Gatver... moeten we met Kerst ook nog verplicht bij mijn ouders en schoonouders eten”. Je hebt nu de kans om onder die verplichting uit te komen.
Pak die kans en blijf lekker in je eigen huis. Hiermee ben je volgend jaar
ook van die verplichting af. Het voelt veel beter. Als je met minder mensen
thuis bent, heb je ook minder aanloop stress. Wat moeten we eten, wat
moet ik in huis halen enz. enz. Gezelligheid begint je jezelf en niet bij een
ander. Blijf ook tweede Kerstdag lekker thuis. Geen verplichte woonboule-

vard geslenter. Als ik het kabinet was zou ik alle winkels op tweede Kerstdag sluiten. Oh ja, dan nog even over de discussies rondom de vaccinaties. Wel of niet vaccineren tegen Corona. Ik kan er met mijn verstand
niet bij. Ook hier zie ik een grote tegenstelling met het “normale” verleden
en de “abnormale” toekomst. Ik doel hiermee de vaccinatieplicht tijdens
de verre vakanties. Om bepaalde landen in te mogen worden een aantal
vaccinaties verplicht gesteld. Ook voor je eigen gezondheid. Dit is dan
geen enkel probleem. Er wordt niet gevraagd of het wel veilig is. Nee, je
doet het, want anders kom je dat land niet in. Er is nu eindelijk licht aan
het eind van de Coronatunnel en nu vragen mensen zich af of dit wel
goed, omdat ze niet weten wat er precies in het vaccin zit. Deskundige wetenschappers controleren alle dat betreffende de verschillende vaccins. Je
mag er dan ook van uit gaan, dat een vaccin geen goedkeuring krijgt als
er ook maar een greintje twijfel is. Ik kan niemand verplichten om tegen je
wil iets te doen. Ik kan iedereen wel vragen om de komende tijd hun gezond verstand te gebruiken. Ik wens dan ook eenieder rustige stress loze
feestdagen en corona loze toekomst. Beide wensen heb je zelf in de hand.
Oh ja, nog even dit. Bij het sluiten van deze column op 10 december 2020
zijn de Corona cijfers als volgt: Het aantal sterfgevallen is opgelopen tot:
9902. Het aantal nieuwe besmettingen is: 8793. Het aantal Coronapatiënten in het ziekenhuis was: 1648 en het aantal Coronapatiënten op de intensive care was 469.
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